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VOORWOORD

Nan Snijders-Oomen (1916-1992)

Jan Snijders (1910-1997)

Met de publicatie van de SON-R 6-40 is een aanvang gemaakt met de vierde herziening van de
Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest. Gedurende een periode van vijftig jaar waren Nan
Snijders-Oomen en Jan Snijders voor de uitgave van de SON-tests verantwoordelijk. Het is voor ons
een eer dat wij vanaf de ontwikkeling van de SON-R 5V-17 hun werk hebben mogen voortzetten.
Het constructie-, normerings- en valideringsonderzoek van de SON-R 6-40 is uitgevoerd bij de afdeling Psychometrie en Statistiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen waar Peter Tellegen als projectleider voor de herziening van de test verantwoordelijk is en de leiding had over de uitvoering van het onderzoek. Vanaf het begin heeft Jaap
Laros vanuit zijn aanstelling als universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit van Brasilia
aan de herziening meegewerkt. Gedurende enkele jaren zijn Geerte Boven en Heleanne Rusthoven
aan het project verbonden geweest en hebben gedurende die periode een belangrijke bijdrage
geleverd aan de constructie van de subtests. Het normeringsonderzoek is in Nederland gecoördineerd door Kitty Huysman en in Duitsland door Maike Lipsius. Door hun grote inzet kon een kwalitatief goede normering worden gerealiseerd. Verantwoordelijk voor het Duitse deel van het normeringsonderzoek was professor Franz Petermann van de universiteit van Bremen.
De ontwikkeling van de SON-R 6-40 is uit eigen middelen gefinancierd. Een belangrijk deel van de
inkomsten van de SON-tests wordt in een fonds gestort van waaruit nieuw onderzoek wordt
bekostigd. In de periode dat de test werd ontwikkeld maakten onder andere prof. dr. Jos ten Berge,
prof. dr. Wim Hofstee, dr. Han Starren en prof. dr. Boele de Raad deel uit van het bestuur van het
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Peter Tellegen

Jacob A. Laros

SON-fonds. Prof. dr. Rob Meijer is de huidige voorzitter. Hogrefe Verlag in Göttingen, de uitgever van
de test, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het testmateriaal en heeft de
diverse onderzoeken ondersteund. Hierbij willen we in het bijzonder Jürgen Hogrefe, Nadine Schuchart
en Stefan Reins danken. Ilse Engwirda en Janwillem Bast van de Nederlandse vestiging van Hogrefe
hebben de uitgave van de handleiding begeleid. De vormgeving van de handleiding is verzorgd door
Annelies Bast. Jesse Schaap heeft de vormgeving van de testboekjes van Mozaïeken, Patronen en
Analogieën verzorgd en Dieuwer de Lange de vormgeving van Categorieën. Alle plaatjes van Categorieën zijn nieuw getekend door Anjo Mutsaars die destijds ook voor de SON-R 2V-7 de plaatjes
van deze subtest heeft getekend. Eise Hoekstra heeft de nieuwe versie van de test geïmplementeerd
in het computerprogramma. De vormgeving van de website van de SON wordt gedaan door Dolf
Hartsuiker.
Testconstructie vereist de medewerking van een groot aantal proefpersonen, zowel voor het constructieonderzoek, als voor de normering en validering. Meer dan drieduizend kinderen en volwassenen zijn de afgelopen jaren in het kader van het onderzoek met de SON-R 6-40 individueel getest. Wij zijn hun veel dank verschuldigd evenals hun ouders en de medewerkers van de scholen en
instituten waar het onderzoek plaatsvond. Daarnaast zijn buiten Nederland nog enkele duizenden
kinderen klassikaal getest met nieuwe versies van de subtest Categorieën. In dit verband willen we
speciaal de inzet vermelden van Camila Akemi Karino die in Brazilië het onderzoek met de nieuwe
versies van Categorieën heeft uitgevoerd.
In Nederland, maar ook in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, hebben veel studenten, onderzoekers, en
psychologen en (ortho-)pedagogen die in de praktijk werkzaam zijn, aan het onderzoek bijgedragen.
Dankzij hun enthousiasme kon het onderzoek op een dergelijk grote en internationale schaal worden uitgevoerd. Zonder volledig te zijn willen we de volgende personen graag met name noemen:
Roos van Arragon, Maud Aertsen, Marjanne Bouwman, Cobi Bon, Laura Bijl, Dafne Broeders,
Nicoleta Chiriac, Wendy Colsters, Inge van Calkar, Helen Dam, Anna Eskes, Elsbeth van Exter,
Sheila Eekhout, Hylke Faber, Vivian Fernández-Buch, Maaike Godfriedt, Zhi Guo, Fania Gärtner,
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Frea Geertsema, Kathrin Haarmann, Astrid Hamoen, Anna Heethuis, Julia Henning, Tooske
Hovens, Teunis van den Hazel, Rena Hierseman, Nina Hansen, Marianne Hof, Marleen
Hennemann, Milly Judistira, Sanne Keizer, Namkje Koudenburg, Michael Kuhlmann, Martijn
Kuipers, Karin Koster, Dagmar Kopcanová, Marian van Kooij, Monique Luttikholt, Sofi Letitre,
Thijs Leuveld, Eveline Levert, Kim Mafait, Floor Matthijssen, Eke Mengerink, Daniela Morvayova,
Asghar Minaei, Welmoed Nijboer, Lieke Oude Vrielink, Dewi van der Poel, Ubolwanna Pavakanun,
Anne Pronk, Annemieke Roeleveld, Marloes Stap, Jandira Santos Delgado, Ashara Sucaromana,
Suwaporn Semheng, Duangduen Saetang, Simona Simkova, Kim Speekhout, Margreet Tieks,
Akkefrouk Tigchelaar, YingYing Tao, Britta van Toorn, Pimmas Tapanya, Esther van Veelen,
Marian van der Vlugt, Caroline Voorbrood, Felipe Valentini, Yingxiang Wu, Qian Wang, Lotte
Wichers, Elizabeth Wemmenhove, Jianping Xu, Kelly Zijlstra en Houcan Zhang.
De afgelopen decennia is het inzicht gegroeid dat meer traditionele intelligentietests voor diverse
groepen minder geschikt zijn omdat zij onvoldoende rekening houden met specifieke beperkingen,
of met de culturele achtergrond van degene die onderzocht wordt. In deze situaties worden de SONtests veelvuldig gebruikt. Tot nu toe was er in Nederland voor volwassenen echter geen geschikte
niet-verbale test beschikbaar. Wij hopen dat deze nieuwe versie van de test zal bijdragen aan verantwoord diagnostisch onderzoek, zowel van kinderen als van volwassenen.
Groningen/Brasilia, augustus 2011
Dr. Peter Tellegen
Dr. Jacob A. Laros

Informatie over de SON-tests kunt u vinden op: www.testresearch.nl
www.hogrefe.nl

Door de COTAN zijn de Nederlands-Duitse normen van de SON-R 6-40 als ‘goed’ beoordeeld.

I

INLEIDING

De SON-R 6-40, de nieuwe versie van de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest, is een individueel af te nemen instrument voor diagnostisch onderzoek van kinderen en volwassenen. De test
maakt het mogelijk een breed spectrum van intelligentiefuncties te onderzoeken zonder daarbij van
taal afhankelijk te zijn.

1.1	KENMERKEN VAN DE SON-R 6-40
De SON-R 6-40 geeft, net als zijn voorganger, de SON-R 5V-17 (Snijders, Tellegen & Laros, 1988), een
gestandaardiseerde maat voor intelligentie. Bij de nieuwe versie van de test worden de prestaties
van een cliënt op vier subtests samengevat in een intelligentiescore die aangeeft hoe goed de cliënt
presteert ten opzichte van leeftijdsgenoten.
De test kan volledig niet-verbaal worden afgenomen, maar ook met verbale instructies waarbij
de gesproken tekst dan geen extra informatie bevat. De wijze van afname wordt aangepast aan de
communicatiemogelijkheden van de cliënt. Hierdoor kan de afname van de test zo ‘natuurlijk’ mogelijk verlopen.
Een bijzonder aspect van de SON-R 6-40 is het geven van feedback. Nadat de cliënt een item
heeft gemaakt, wordt door de testleider aangegeven of de oplossing juist dan wel onjuist is. Foute
oplossingen worden echter alleen bij de voorbeelden verbeterd. De feedback maakt de testsituatie
natuurlijker en maakt het voor de cliënt mogelijk zijn oplossingsstrategie bij te stellen (Assink e.a.,
1992).
De items van de subtests zijn in oplopende moeilijkheidsvolgorde in twee of drie parallelle reeksen geordend. Door de afbreek- en instapregels wordt na enkele fouten verder gegaan met meer
gemakkelijke items hetgeen de motivatie bevordert. Zowel te gemakkelijke als te moeilijke items
worden overgeslagen waardoor de afnameduur wordt beperkt tot ongeveer een uur en waardoor
een verlies aan concentratie en motivatie wordt tegengegaan.
Omdat de SON-R 6-40 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te
gebruiken, is de test in het bijzonder geschikt voor personen die gehandicapt zijn met betrekking tot
taal en communicatie, en voor allochtone cliënten die de taal van de testleider niet of in beperkte
mate beheersen.
Aangezien het testmateriaal niet vertaald hoeft te worden is de test direct toepasbaar voor
internationaal gebruik en crosscultureel onderzoek. De SON-tests worden in verschillende landen
gebruikt (zie bijv. Harris, 1982; Jenkinson, Roberts, Dennehy & Tellegen, 1996; Vock, 2008). Op de
testboekjes staan de namen van de subtests in de volgende talen vermeld: Engels, Duits, Frans,
Spaans, Nederlands, Tsjechisch, Deens/Noors en Italiaans. Naast de Nederlandse handleiding van de
SON-R 6-40 is ook een Duitse, Engelse, Braziliaanse en Chinese handleiding in voorbereiding.
Een overeenkomst tussen de SON-R 6-40 en andere intelligentietests, zoals de WISC (Wechsler,
2005a; Zhu & Weiss, 2005), de NIO (van Dijk & Tellegen, 2004), de GIT2 (Luteijn & Barelds, 2004) en
de WAIS (Wechsler, 2005b, 2007), is dat de intelligentie beoordeeld wordt op grond van de prestaties
op een aantal zeer verschillende taken. Hierbij geldt natuurlijk wel de beperking dat specifiek verbale
onderdelen niet in de SON-R 6-40 zijn opgenomen. Aangezien verbale testonderdelen vaak in hoge

14

SON-R 6-40 Verantwoording

mate van kennis en ervaring afhankelijk zijn, kan verwacht worden dat de SON-R 6-40 in vergelijking
tot deze andere tests meer gericht is op het meten van fluid intelligence en minder op het meten van
crystallized intelligence (Cattell, 1971; Horn & Blankson, 2005; McGrew, 2005).
Ten opzichte van de niet-verbale onderdelen in de andere intelligentietests zijn er twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats beperken de niet-verbale onderdelen in deze tests zich voornamelijk tot typisch performale tests, terwijl in de SON-R 6-40 ook redeneertaken zijn opgenomen die
in andere tests een verbale vorm hebben. In de tweede plaats is bij de andere tests het testmateriaal
bij de performale onderdelen weliswaar niet-verbaal, maar worden de instructies op verbale wijze
gegeven (Tellegen, 1993).
Ten opzichte van niet-verbale intelligentietests zoals de Coloured Progressive Matrices - CPM
(Raven, 1962; Raven, Raven & Court, 2003) en de TONI-4 (Brown, Sherbenou & Johnsen, 2010) is een
belangrijk onderscheid dat deze tests uit slechts één onderdeel bestaan en daardoor sterk afhankelijk zijn van de specifieke vaardigheid die met de test gemeten wordt. Ten opzichte van niet-verbale
intelligentietests zoals de CTONI (Hammill, Pearson & Wiederholt, 1996), de UNIT (Bracken & McCallum, 1998) en de WNV (Wechsler & Naglieri, 2008), die evenals de SON-R 6-40 uit meerdere testonderdelen bestaan, is een wezenlijk verschil dat bij deze tests de instructies uitsluitend visueel en met
behulp van gebaren gegeven worden, terwijl bij de SON-R 6-40 met de instructies een zo natuurlijk
mogelijke testsituatie gecreëerd wordt waarbij de instructie wordt aangepast aan de communicatiemogelijkheden van de cliënt.
Ten opzichte van de bovengenoemde tests is ook een belangrijk verschil dat bij de SON-R 6-40
wordt aangegeven of de oplossing goed of fout is. Hierdoor krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn oplossingsstrategie aan te passen en in dit opzicht bestaat er een verwantschap met tests voor leerpotentieel waarbij nagegaan wordt in hoeverre de cliënt profiteert van aangeboden hulp (Tellegen
& Laros, 1993a). De SON-test voor jonge kinderen, de SON-R 2V-7 heeft echter veel meer het karakter van een test voor leerpotentieel omdat bij deze test na elk fout antwoord hulp geboden wordt
om tot de goede oplossing te komen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de SON-R 6-40 zich van andere intelligentietests onderscheidt door zijn op de cliënt gerichte wijze van afname (adaptieve procedure, instructies, feedback,
aantrekkelijk materiaal), de variatie in vaardigheden, en de mogelijkheid intelligentie te onderzoeken zonder daarbij van taal afhankelijk te zijn.

1.2	GESCHIEDENIS VAN DE SON-TESTS
De SON-R 6-40 is de vierde herziening van de SON-test voor oudere kinderen. Daarnaast is het de
eerste SON-test die ook voor volwassenen is genormeerd. De basis voor deze test is ongeveer zeventig jaar geleden door Nan Snijders-Oomen gelegd. De ontwikkeling sindsdien wordt hieronder
kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de historische achtergrond zie Van Drunen
(2003). In Tabel 1.1 zijn de verschillende testversies schematisch weergegeven.
De eerste versie van de SON-test was bedoeld voor onderzoek naar het cognitief functioneren
van dove kinderen (Snijders-Oomen, 1943). Snijders-Oomen ontwikkelde vanuit reeds bestaande en
nieuw ontwikkelde taken een testreeks met een gevarieerd aanbod van niet-verbale taken die verband houden met ruimtelijk inzicht en het vermogen tot abstract en concreet redeneren. De test
moest een goede indicatie geven van de leermogelijkheden van het kind en van de mogelijkheden
om met succes onderwijs te volgen. Eén van de eisen waaraan de testreeks moest voldoen was dat
opvoeding en onderwijs de testresultaten zo weinig mogelijk moesten beïnvloeden. Daarnaast
moest met de testonderdelen een grote variëteit aan intellectuele functies onderzocht worden en
moesten de testopgaven interessant zijn voor het kind om verveling en tegenzin tegen te gaan.
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Tabel 1.1 Overzicht van de versies van de SON-tests
		
		

SON

		

(1943)

		

Snijders-Oomen

		

doven

		

4-14 jaar

		

SON-‘58

		

(1958)

		

Snijders & Snijders-Oomen

		

doven en horenden

		

4-16 jaar

SON 2V-7 (Kleuter-SON)		

SSON

(1975)		

(1975)

Snijders & Snijders-Oomen		

Starren

horenden en doven		
3-7 jaar		

SON-R 2V-7		
(1998)		
Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros		
algemene normen		
2V-7 jaar		

SON-R 2V-7 [a]		
(2007)		

horenden en doven
7-17 jaar

SON-R 5V-17
(1988)
Snijders, Tellegen & Laros
algemene normen
5V-17 jaar

SON-R 6-40
(2011)

Tellegen & Laros		

Tellegen & Laros

algemene normen		

algemene normen

2V-7 jaar		

6-40 jaar

Voor de diverse versies van de SON-tests is weergegeven: de naam van de test, het jaar van uitgave, de auteurs van de handleiding,
de populatie waarvoor is genormeerd en het leeftijdsbereik

Bij de samenstelling van de testreeks werd niet uitgegaan van één bepaald intelligentieconcept. Wel
werden ‘vorm’, ‘concrete samenhang’, ‘abstractie’ en ‘onmiddellijk geheugen’ als een acceptabele
representatie gezien van intellectuele functioneringswijzen die kenmerkend zijn voor vroegdoven
(Snijders-Oomen, 1943). Het doel van de testreeks was de eenzijdigheid van de destijds in gebruik
zijnde niet-verbale performale tests te doorbreken en functies als abstractie, symboolgebruik,
inzicht in gedragssituaties en geheugen meer toegankelijk te maken voor niet-verbaal onderzoek.
In 1958 verscheen de eerste herziene versie van de test, de SON-’58 (Snijders & Snijders-Oomen,
1958). De testreeks werd hierbij uitgebreid en genormeerd voor zowel horende als dove kinderen van
vier tot zestien jaar.
Bij de tweede herziening, in 1975, werden twee afzonderlijke testreeksen ontwikkeld. De belangrijkste reden hiervoor was dat bij alle subtests van de oorspronkelijke SON rond zes jaar een
overgang naar een ander type items noodzakelijk was gebleken. De tweedeling die in feite al bestond, werd bij deze tweede herziening systematisch aangebracht: de SSON (Starren, 1975) was
bedoeld voor kinderen van zeven tot zeventien jaar; voor kinderen van drie tot zeven jaar werd
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de SON 2V-7 ontwikkeld, die veelal als Kleuter-SON of K-SON bekend stond (Snijders & SnijdersOomen, 1975).
De testvorm en inhoud van de SSON kwamen min of meer overeen met de SON-’58, met dien
verstande dat de SSON geheel uit meerkeuzetests was opgebouwd. Na de publicatie van de SSON in
1975 bleef de SON-’58 in productie daar de vraag naar de laatstgenoemde test was blijven bestaan.
De SON-’58 bood ten opzichte van de SSON meer stimulerende opdrachten en ruimere gelegenheid
tot gedragsobservatie omdat deze voor een groot deel bestond uit handelingstests met een grote
verscheidenheid aan testmateriaal. Bij de Kleuter-SON behielden de subtests het karakter van handelingstests die gedragsobservatie mogelijk maakten.
De derde revisie van de test voor oudere kinderen, de SON-R 5V-17, is in 1988 verschenen
(Snijders, Tellegen & Laros, 1988; Laros & Tellegen, 1991; Tellegen & Laros, 1993ab). Deze test verving
zowel de SON-’58 als de SSON en was bedoeld voor horende en dove kinderen van vijfenhalf tot
zeventien jaar. Bij de constructie van de SON-R 5V-17 is er naar gestreefd de voordelen van de SSON
en de SON-’58 te combineren: enerzijds een grote diversiteit aan materiaal en opdrachten, anderzijds
standaardisering van de afname- en scoringsprocedures en een hoge betrouwbaarheid van de test.
De SON-R 5V-17 bestaat uit abstracte redeneertests, concrete redeneertests, ruimtelijke tests
en een perceptuele test. Enkele van deze tests zijn nieuw ontwikkeld. Een geheugentest ontbreekt
op grond van de overweging dat onderzoek naar geheugen beter kan plaatsvinden aan de hand van
een specifieke, meer omvattende testbatterij dan op grond van een enkel testonderdeel.
Bij de SON-R 5V-17 is de normering voor doven beperkt tot omzetting van het IQ in een percentielscore voor de dovenpopulatie. De test werkt met een adaptieve procedure waarbij de items in
parallelle reeksen geordend zijn. Hierdoor wordt de afname van te gemakkelijke en te moeilijke items
sterk beperkt. Bij alle subtests wordt feedback gegeven; deze bestaat eruit dat wordt aangeven of
de oplossing goed of fout is. Met het computerprogramma dat standaard bij de SON-R tests geleverd wordt, worden de genormeerde scores op eenvoudige wijze berekend en weergegeven waarbij
de normen op de exacte leeftijd zijn gebaseerd.
Na het gereed komen van de SON-R 5V-17 is een aanvang gemaakt met de herziening van de
Kleuter-SON, hetgeen geresulteerd heeft in de publicatie van de SON-R 2V-7. De test is in 1998 uitgekomen met een handleiding bestaande uit de instructies en de normtabellen en een uitgebreide
weergave van het vele deels internationale onderzoek dat met de test is verricht. Met het computerprogramma kan de referentieleeftijd bepaald worden en kunnen genormeerde somscores voor elke
combinatie van subtests berekend worden. Een correctie voor het Flynn-effect wordt automatisch
berekend voor de IQ score (tot nu toe gebaseerd op een verwacht effect van één IQ-punt per drie
jaar). Inmiddels is met de SON-R 2V-7 ook normeringsonderzoek uitgevoerd in Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Tsjechië en Slowakije.
In 2007 is een verkorte versie verschenen, de SON-R 2V-7[a], waarbij de [a] staat voor abbreviated. De test is bedoeld voor gebruik buiten Europa en bestaat uit de vier subtests Categorieën,
Mozaïeken, Situaties en Patronen. De subtest Categorieën is voor de verkorte versie aangepast waarbij een aantal plaatjes minder cultuur gevoelig is gemaakt. De bedoeling van deze uitgave is om de
test beter toegankelijk te maken voor minder welvarende landen. De SON-R 2V-7[a] is inmiddels
genormeerd in Brazilië (de Jesus, 2009; Laros, Tellegen, de Jesus & Karino, 2011) en er loopt een normeringsonderzoek in Zuid-Oost Azië.
De SON-R 5V-17 en de SON-R 2V-7 zijn beide beoordeeld door de Cotan, de Commissie Testaangelegenheden van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Op alle aspecten (Uitgangspunten
bij de testconstructie, Uitvoering van de handleiding en testmateriaal, Normen, Betrouwbaarheid
en Validiteit) hebben de SON-tests het oordeel ‘goed’ gekregen (Evers, Van Vliet-Mulder & Ter Laak,
1992). De verkorte versie van de SON-R 5V-17 (Tellegen & Laros, 2003) is ook op alle punten ‘goed’
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beoordeeld. Hiermee behoren de SON-R 5V-17 en de SON-R 2V-7 in Nederland tot de kwalitatief
beste tests (Sijtsma, 1993).

1.3 AANLEIDING VOOR DE REVISIE VAN DE SON-R 5V-17
De belangrijkste redenen om de SON-R 5V-17 te herzien, waren: actualisering van de normen, vernieuwing van het testmateriaal om zodoende de test minder cultuurafhankelijk te maken, verbetering van het differentiatievermogen in het bijzonder voor personen met beperkte capaciteiten, het
geschikt maken van de test voor volwassenen, het verkorten van de afnameduur en het realiseren
van een goede aansluiting bij de SON-R 2V-7 waardoor de interpretatie van de uitkomsten gemakkelijker zou zijn.

Actualisering van de normen
De SON-R 5V-17 is in 1985 genormeerd en in 1988 gepubliceerd. Na een periode van ruim vijfentwintig jaar is het zeker wenselijk een intelligentietest te herzien. De normen van een test hebben een
tijdgebonden karakter en zijn aan veroudering onderhevig. Uit onderzoek blijkt (Lynn & Hampson,
1986; Flynn, 1987, 2009) dat de prestaties op intelligentietests per tien jaar met ongeveer twee à drie
IQ-punten toenemen. Bij de correctie voor veroudering van de normen in het computerprogramma
van de SON-tests wordt uitgegaan van een veroudering van één punt per drie jaar en de correctie
voor de SON-R 5V-17 bedraagt zodoende bij afname van de test in 2011 acht IQ-punten. Uit de vergelijking van de normen van de SON-R 5V-17 en de SON-R 6-40 blijkt het verschil echter minder
dan drie punten per tien jaar is. Ook het onderzoek met de SON-R 2V-7 gaf aan dat het Flynn-effect
waarschijnlijk minder groot is. Daarom wordt de inschatting van de veroudering van de normen in
het computerprogramma naar beneden bijgesteld (zie hoofdstuk 10).

Het testmateriaal
De SON-R 6-40 bestaat uit de volgende vier subtests van de SON-R 5V-17: Analogieën, Mozaïeken,
Categorieën en Patronen. De tekeningen van Categorieën waren in sommige gevallen niet zo duidelijk, tijdgevoelig en de toename in Nederland van personen afkomstig uit andere culturen maakte het
wenselijk de multiculturele achtergrond van cliënten in het materiaal tot uitdrukking te laten komen
(zie Hofstee, 1990). Omdat de test ook in andere landen wordt gebruikt was het nodig het plaatjesmateriaal zodanig aan te passen dat de opgaven in verschillende culturen begrijpelijk zouden zijn.

Differentiatievermogen
De selectie van vier subtests is op empirische argumenten gebaseerd en was zodanig dat naar verwachting de validiteit niet zou worden aangetast. Om verlies aan betrouwbaarheid van de totaalscore te compenseren is het totale aantal items van de vier subtests uitgebreid van 98 naar 124.
Hierbij is er naar gestreefd binnen de subtests de moeilijkheidsopbouw van de items te verbeteren
en ervoor te zorgen dat er vooral aan de gemakkelijke kant voldoende items aanwezig zijn.

Volwassenen
Het testmateriaal behoefde niet wezenlijk aangepast om de test voor volwassenen te kunnen gebruiken. Door de adaptieve procedure is het aantal te gemakkelijke items dat wordt afgenomen beperkt. Uit het normeringsonderzoek van de SON-R 5V-17 is gebleken dat de prestaties vanaf circa
18 jaar niet veel meer toenemen. Bij de SON-R 5V-17 was alleen voor de subtest Mozaïeken sprake
van een plafondeffect. De moeilijkheid van dit onderdeel is daarom verhoogd. Uit het normeringsonderzoek van de SON-R 6-40 is echter gebleken dat Patronen bij de volwassenen toch wel een
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plafondeffect vertoont. De leeftijdsgrens van veertig jaar is aangehouden omdat verwacht kan worden dat voor oudere personen de behoefte aan de afname van een intelligentietest niet zo groot zal
zijn. Bovendien gaan op oudere leeftijd verschillende factoren de testprestaties negatief beïnvloeden zonder dat dit hoeft te betekenen dat de intelligentie ook achteruit gaat. Dit maakt een valide
interpretatie van intelligentietestscores bij ouderen en bejaarden eigenlijk bijzonder problematisch.

Verkorten test en afnameduur
Het inkorten van de test en het verkorten van de afnameduur heeft grote praktische voordelen. Bij
de SON-R 5V-17 was al berekend dat een combinatie van vier subtests met betrekking tot onderwijsresultaten even valide was. Ook de verkorte versie van de SON-R 2V-7 bleek niet te resulteren
in een verlies aan validiteit in vergelijking met de complete versie. Weliswaar betekent een reductie
van het aantal subtests een beperking van de mogelijkheden om te differentiëren naar verschillende aspecten van de testprestatie, maar daar staat tegenover dat een korte test veel gemakkelijker
in aanvulling op een andere test gebruikt kan worden. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat iedere
test vanuit een bepaald perspectief informatie over de cliënt geeft. Daarom is het aan te bevelen om
bij belangrijke beslissingen waarbij de uitkomst niet eenduidig is, ook een tweede test af te nemen.
Nu de afnameduur een uur is in plaats van 90 minuten zoals bij de SON-R 5V-17, is dit praktisch
beter te realiseren.

Aansluiting bij de SON-R 2V-7
Bij de SON-R 5V-17 zijn bij de presentatie van de testuitkomsten verschillende soorten scores geïntroduceerd (normscores, latente scores, standaardscores) die op verschillende wijze rekening houden met de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van de testuitkomst. Uit psychometrisch oogpunt was dit een verbetering, maar in de praktijk bleek het verwarrend te werken. Derhalve is bij de
SON-R 2V-7 hiervan afgestapt en overgegaan tot de presentatie van standaardscores zoals bij de
Wechsler-tests. Ook bij de SON-R 6-40 is tot deze presentatie van de uitkomsten overgegaan. Dit
houdt in dat de standaardscores van de subtests worden weergeven met een gemiddelde van 10 en
een standaarddeviatie van 3 en de standaardscores van de totaalscore met een gemiddelde van 100
en een standaarddeviatie van 15. Wat echter wel gehandhaafd blijft bij de interpretatie van het IQ is
een 80%-interval dat gebaseerd is op de generaliseerbaarheid in plaats van op de betrouwbaarheid
die hoger is. Hiermee wordt de marge van onzekerheid beter weergegeven wanneer uitspraken worden gedaan over ‘het’ intelligentieniveau van een bepaalde cliënt.

1.4	DE ONDERZOEKSFASEN
Op grond van bovengenoemde punten is besloten tot revisie van de SON-R 5V-17. De herziening
beperkte zich niet louter tot een hernormering; ook het testmateriaal is ingrijpend aangepast. De
overeenkomsten in type opgaven en instructies zijn echter dermate groot dat voor gebruikers de
overgang van de SON-R 5V-17 naar de SON-R 6-40 gemakkelijk zal zijn.
De revisie heeft in een aantal stadia plaatsgevonden. Hierna wordt een kort overzicht gegeven van
de onderzoeksfasen.

Het vooronderzoek
In het vooronderzoek heeft een kritische evaluatie plaatsgevonden van de SON-R 5V-17. Hiermee
werd begonnen in 1998 na de publicatie van de SON-R 2V-7. In eerste instantie is onderzoek gedaan naar de culturele beperkingen van de SON-R 5V-17. Basis hiervoor was onderzoek dat in China
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(Zhang, Yanqing & Xiaoxun, 1997) en in Zuid-Amerika is uitgevoerd (Laros & Tellegen, 2001, 2004).
Daarnaast is onderzocht of de test kon worden ingekort en hoe het leeftijdsbereik kon worden uitgebreid.

Het constructie-onderzoek
Gedurende de periode van 2003 tot 2009 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om de subtests inhoudelijk te verbeteren. Voor Categorieën waar het plaatjesmateriaal vernieuwd moest worden en
de items zo min mogelijk cultuurafhankelijk, zijn bij duizenden leerlingen in Nederland, Azië, Afrika
en Zuid-Amerika verschillende versies klassikaal afgenomen. Op grond van de empirische resultaten
en op grond van commentaar van leerlingen en van onderzoekers zijn aanpassingen doorgevoerd en
heeft de uiteindelijke selectie van de items plaatsgevonden. Voor de andere subtests zijn op grond
van hiaten in de moeilijkheidsopbouw nieuwe items gemaakt en zijn zo nodig meer gemakkelijke en
meer moeilijke items toegevoegd.

Het normeringsonderzoek
Het normeringsonderzoek is in Nederland voor het grootste deel in het schooljaar 2009/2010 uitgevoerd bij ruim duizend personen in de leeftijd van zes tot veertig. In Duitsland vond enkele maanden
later het normeringsonderzoek eveneens bij meer dan duizend personen plaats. Na selectie om de
steekproef beter representatief te maken, is de normering van de SON-R 6-40 uiteindelijk gebaseerd
op de gecombineerde data van 1933 Nederlandse en Duitse personen. Het gemiddelde afnamemoment van de normgroep ligt in 2010. De uitkomsten van dit onderzoek vormen ook de basis voor
de beoordeling van de psychometrische kenmerken. Bij het normeringsonderzoek zijn tevens gegevens verzameld die voor de beoordeling van de validiteit van belang zijn.

De valideringsonderzoeken
Bij een aantal specifieke groepen zijn aparte valideringsonderzoeken uitgevoerd. Het betreft onder
meer kinderen op scholen voor speciaal onderwijs, kinderen met taal-, spraak- en/of gehoorstoornissen en Chinese immigranten. Tevens is een studie uitgevoerd naar het effect van Ritalin op de
testprestaties van kinderen met ADHD en is onderzoek verricht in Ethiopië naar het effect van de
beschikbaarheid van laptops op de cognitieve ontwikkeling.

1.5 INDELING VAN DE VERANTWOORDING
Deze verantwoording bestaat uit drie gedeelten. In het eerste deel wordt de constructiefase van de
test besproken. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het vooronderzoek en het constructie-onderzoek
waarin het testmateriaal is ontwikkeld. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de subtests en van de voornaamste kenmerken van de afname van de test. Het normeringsonderzoek
en het normeringsmodel dat is toegepast worden beschreven in hoofdstuk 4. De psychometrische
kenmerken zoals betrouwbaarheid, factorstructuur en stabiliteit worden in hoofdstuk 5 behandeld.
In het tweede deel van de verantwoording wordt het onderzoek beschreven dat betrekking heeft
op de validiteit van de test. Hoofdstuk 6 is gebaseerd op uitkomsten bij de Nederlandse normgroep
en gaat in op de relaties van de testprestaties met andere variabelen, zoals bijvoorbeeld sociaaleconomisch niveau, sekse en beoordelingen door de testleider en leerkrachten. Hoofdstuk 7 gaat over
de relatie van de testuitkomsten met onderwijsniveau en schoolprestaties. In hoofdstuk 8 worden
de uitkomsten gepresenteerd van de correlaties van de SON-R 6-40 met andere intelligentietests
zoals de WISC en de WAIS, de NIO en de WNV. In hoofdstuk 9 worden de aanvullende valideringsonderzoeken besproken.
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Het derde deel van de verantwoording is gericht op de praktische toepassing van de test. Hoofdstuk
10 is gewijd aan het Flynn-effect en de gevolgen die dit heeft voor de beoordeling van de testuitkomsten. In hoofdstuk 11 wordt verder ingegaan op de implicaties van de onderzoeksuitkomsten
voor de praktijk en op de problemen die zich kunnen voordoen bij de interpretatie van de uitkomsten. Tenslotte worden in hoofdstuk 12 richtlijnen gegeven voor het gebruik van het scoreformulier,
de normtabellen en het computerprogramma.
Deze verantwoording vormt deel I van de handleiding van de SON-R 6-40. Deel II – Instructies en
deel III – Normen, zijn als aparte boekjes uitgegeven.

